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Novidade

Pense Farma inaugura 
mega store

Politica

Dep. Alexandre Frota, 
convida as mulheres p/ o 
novo PSDB Cotia Mulher

Gisele Dominguez  do 
Emilia Romagna

Granjeira do mês

@granjanews

Ainda não sabe em quem 
votar para prefeito? O 
Granja News reuniu as 
principais propostas de 
governo dos candidatos 
dos municípios de Cotia, 
Carapicuíba, Embu das 
Artes e Jandira, visando 
ajudar os leitores na hora 
de digitar os números 
na urna que definirão o 
futuro das cidades pelos 
próximos 4 anos. 

A N O S

Eleições Municipais 2020
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Editorial
A edição deste mês destacamos as eleições municipais. 
Reunimos as principais propostas de governo dos 
candidatos dos municípios de Cotia, Carapicuíba, Embu 
das Artes e Jandira, visando ajudar os eleitores da região 
a escolherem seus candidatos para eleição 2020.
O mês de  Novembro é muito especial para o Jornal 
Granja News, pois comemoraremos no dia 26/11 , nosso 
décimo primeiro aniversário.
Infelizmente nesse ano não teremos festa e nem o 
Concerto de Natal da Granja Viana devido a pandemia.
Agradecemos imensamente todos os leitores, parceiros, 
clientes e amigos , que sempre nos apoiaram , mesmo 
neste ano difícil.
A todos uma excelente leitura !!!
Equipe Granja News

Leia. Dê sua opinião. Mande 
sugestões.
Sua participação é muito 
importante.
Você é nosso melhor parceiro!
Único Jornal da região
auditado pelo anunciante.

www.granjanews.com.br

Diretores: Rodrigo Rodrigues (rodrigo@granjanews.com.br) e Violeta Rodrigues (violeta@granjanews.com.br). Editora: Inês Méndez
(granjanews@granjanews.com.br) Redação: Granja News (GN) granjanews@granjanews.com.br. Editoração Eletrônica: Léo Diniz
(leoarte2001@gmail.com). Publicação: mensal. Impressão: S.A. O Estado de S. Paulo. Tiragem: 12.000 exemplares. Distribuição
Gratuita. Os artigos assinados não refletem a opinião do jornal Granja News sendo de inteira responsabilidade de seus autores. Os
colunistas e colaboradores não mantém vinculo empregatício com o Jornal e não estão autorizados a comercializarem suas colunas.

Clínica Veterinária

Empresa especializada em imagens aéreas.  
 www.k2imagensaereas.com.br   -   Tel: (11)  96509-6881

(11) 98692-9616 - (11) 4196-3590

Avenida São Camilo, 469 - 1º Subsolo, Lojas 23/24 - Granja Viana, Cotia - SP
Telefone: (11) 4777-0611 / (11) 2690-4218

96909-6193
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Se já fez tanto no Conselho 
Municipal de Saúde, imagine 

como VEREADOR!
Vote 33533 pela Saúde, pela Granja Viana

Conheças minhas propostas
www.andrealcantara.net.br

CNPJ CONTRATANTE: 38.511.669/0001-10 | CNPJ FORNECEDOR: CNPJ: 11.216.803/0001-02
 Material: anúncio 11,9 x 13,4 cm - Este anúncio teve um custo de R$ 750,00
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marcosnevesoficial

Acesse as propostas para Carapicuíba 
continuar no caminho certo
www.marcosneves45.com.br

Os treinos livres da 24ª edição das 
500 Milhas de Kart começam nesta 
quarta-feira às 15h50, no Kartódro-
mo Granja Viana, localizado em 
Cotia, na Grande São Paulo. Com 
sete horas de duração e aproxi-
madamente 500km de corrida em 
2020, a tradicional prova de endu-
rance do kartismo brasileiro terá 
largada neste sábado (14) a partir 
das 17h (horário de Brasília).
“Estamos muito ansiosos para o iní-
cio das 500 Milhas de Kart. Foi um 
ano bem diferente para o automo-
bilismo como um todo, então nós 
queremos proporcionar um evento 
dos melhores para os pilotos e equi-
pes. Será um dia bem especial, con-

tando pela primeira vez com o Bra-
sileiro de Rotax na mesma data”, 
diz Felipe Giaffone, proprietário do 
KGV e organizador das 500 Milhas 
de Kart.
Todas as equipes participantes de-
vem ter de 2 a 6 participantes ins-
critos, que irão se revezar nos karts 
em busca do cobiçado título da 
prova. O grid de largada será defi-
nido na sexta-feira (13), dia em que 
será realizada a tomada de tem-
pos com dois grupos (G1 e G2) a 
partir das 16h40.
Os cinco melhores de cada gru-
po duelarão pela pole position no 
Top Qualify e definirão o top-10 do 
grid de largada após o sorteio do 

Lucky Dog. Assim como na cate-
goria Pro-500, a prova terá três ca-
tegorias: Geral, Light (estreantes) e 
Sênior (acima de 40 anos).
A 500 Milhas de Kart é considera-
da a corrida de longa duração mais 
democrática no kartismo mundial, 
pois reúne na mesma pista nomes 
consagrados na F1, Indy, Fórmula 
E, Stock Car, Copa Truck, F3 e tam-
bém pilotos amadores que estão 
iniciando sua jornada no kart.
Os treinos serão disputados de 
quarta a sexta-feira. A primeira e a 
última hora da corrida serão exibi-
das ao vivo no SporTV, a partir das 
17h.

KGV
500 Milhas de Kart começa nesta quarta-feira 
com treinos livres no Kartódromo Granja Viana

Carsten Horst/RF1
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DEPUTADO ALEXANDRE FROTA CONVIDA AS MULHERES QUE
QUEREM MELHORAR A CIDADE DE COTIA PARA O

SOMADOS AOS 15 MILHÕES DE REAISSOMADOS AOS 15 MILHÕES DE REAIS

Deputado FederalDeputado Federal

1 MILHÃO DE REAIS DESTINADOS AO1 MILHÃO DE REAIS DESTINADOS AO

ALEXANDRE FROTA REALIZOU 
GRANDES INVESTIMENTOS NA CIDADE DE COTIA 

Acompanhe nosso Instagram @alexandrefrota_oficial

PARA CIDADE DE 
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Rede pioneira no segmento de 
bolos caseiros lança, em novem-
bro, o Bolo de Aniversário de 
Churros
Cremoso, saboroso e gostoso. É 
quase impossível resistir a qual-
quer receita que leve doce de 
leite, seja como recheio ou co-
bertura. Para alegria de quem 
ama esse doce e quer celebrar 
uma ocasião especial junto da 
família, a Casa de Bolos, pionei-
ra e maior rede no segmento de 
bolos caseiros, acaba de lançar 

o Bolo de Aniversário de Chur-
ros. A novidade custa R$ 49,90, 
pode ser encomendada em 
qualquer uma das mais de 370 
unidades da rede e veio para in-
crementar o cardápio que pos-
sui mais de 100 opções de bo-
los, entre eles, alguns que levam 
a iguaria, como o Bolo de Chur-
ros (R$ 25,00), Bolo Caseiro no 
Pote sabor Churros (R$ 9,90), o 
Bolo Bem-Casado (R$ 25,00), o 
Bolo de Fubá com Doce de Lei-
te (R$ 24,00) e a Cuca de Doce 

de Leite e Abacaxi (R$ 25,00).
*Preços válidos somente de 03 a 
30/11/2020. 

Casa de Bolos Granja Viana
Tel: (11) 4321-3499
Av. São Camilo, 469 – loja 09 – 
Granja Viana, Cotia – SP

Casa de Bolos – Embu das Ar-
tes
Av. Elias Yasbek, 567 – Tel. 
(11) 4781-1106 / Whatsapp 
(11) 93080-1666

Gastronomia

Casa de Bolos amplia cardápio para 
agradar os loucos por doce de leite
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Almoço todos os dias a partir das 11h.
Rodízio de Carnes apenas R$39,90 (valor promocional) incluso 

buffet completo com saladas, pratos quentes, massas e 
queijos. Buffet por quilo R$5,99 - 100g.

Estacionamento gratuito com manobrista.
Av. São Camilo, 397 Granja Viana - Cotia/SP

As delícias da barraca da Itália 
são as estrelas do segundo dri-
ve-thru da instituição. 
A tradicional Festa das Na-
ções da Vida- Casa de Apoio 
da Granja Viana foi adiada para 
2021, mas as deliciosas opções 
gastronômicas da barraca italia-
na estarão no segundo drive-th-
ru da Vida, que acontece no dia 
21 de novembro, das 12h às 14h, 
na sede da instituição.
O Festival Italiano vai para sua 
casa em formato de kit para  
duas pessoas e é composto pe-
las opções abaixo:
· 2 antepastos de 180g cada - ca-
ponata de berinjela e abobrinha
· 1 massa à escolha: lasanha à 
bolonhesa ou lasanha de espi-

nafre ao molho branco, servidas 
em embalagem com 750g
· Um acompanhamento à esco-
lha: pernil assado servido na em-
balagem com 300g | polpetone 
com duas unidades de 150 g 
cada ou berinjela à parmegiana 
na embalagem de 300g.
· 1 garrafa de vinho tinto (qual vi-
nho?)
O kit principal custa R$ 110,00 
(cento e dez reais). Mas para 
quem quer incrementá-lo, é 
possível fazer pedido dos itens 
avulsos como antepastos, vi-
nhos, massas ou acompanha-
mentos, de acordo com os valo-
res do cardápio.
Para Ana Catarina Fabrício Men-
des, presidente da Vida-Casa de 

Apoio e também coordenadora 
da barraca italiana da Festa das 
Nações, adiar o evento foi uma 
decisão muito difícil, porém ne-
cessária. “Sentimos falta de fa-
zer nossa festa este ano, mas a 
vida dos nossos voluntários e do 
público são prioridades, mas, 
mesmo assim, em nenhum mo-
mento deixamos o nosso traba-
lho social parado. Ao contrário, 
atendemos de forma mais direta 
e próxima as 120 famílias, graças 
ao grande grupo de amigos, vo-
luntários e benfeitores que nos 
ajudaram a segurar a onda neste 
2020 difícil”
Ana Catarina diz ainda que com 
criatividade e respeito as nor-
mas de saúde, a Vida- Casa de 

Apoio criou novas ferramentas 
para manter os atendimentos. 
E deixa um recado: “Não dei-
xem de participar desta ação tão 
gostosa. Ela nos traz uma alegria 
imensa, pois é a oportunida-
de que temos de levar para sua 
casa um pouco da nossa gastro-
nomia e de matar saudades”.

Onde e como comprar?
Todos os kits devem compra-
dos com antecedência e feitos 
exclusivamente pelo WhatsA-
pp da Vida (11) 97777-3539, até 
o dia 16 de novembro de 2020.  
As opções de pagamento são: 
transferência bancária ou cartão 
de crédito (via link).
Serviço

Festival Italiano da Vida – 2º dri-
ve-thru
Quando: 21 de novembro de 
2020 (sábado)
Local: Rua Ribas nº 61 – Parque 
São George - Cotia - SP – Próxi-
mo do Senai de Cotia
Horário: 12h às 14h
Convites: R$110,00 só anteci-
pado e à venda somente pelo 
WhatsApp da Vida – 11 97777-
3539 até 16/11.
Formas de pagamento: trans-
ferência bancária ou cartão de 
crédito 
Informações: 11 4612-4018 | 
www.casadeapoio.com.br | Re-
des Sociais @casadeapoio

Vida
Casa de Apoio leva a Festa das Nações para sua casa
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CANDIDATOS 
CARAPICUÍBA:

DRA. AMANDA HORATORIO 
– PC do B
A médica formou chapa com o 
Professor Antonio Jesus (PC do 
B), e está se candidatando pela 
primeira vez a um cargo político. 
Não possui coligação.
Link para acessar o plano de 
governo completo no site da 
candidata: https://draman-
dahoratorio.wixsite.com/carapi-
cuiba?fbclid=IwAR2E3kRKbdt-
Vw3iOfE2Xz5pqXEDKZ3EcLHV-
jKqee1dUpxb4w5ZMiOues6GQ

DR. HENRIQUE APPARICIO – 
PTB
Advogado, está se candidatan-
do pela primeira vez a um cargo 
político, em chapa formada com 
o vendedor pracista, Carlos Fre-
senascci (PTB). Não possui coli-
gação.
Link para acessar o plano de go-
verno completo: http://bit.ly/

2GwTSi2-henrique-apparicio

LUIZ TEIXEIRA – PMB
Empresário, concorreu em 2010 
e 2014 a deputado federal e en-
trou como suplente; se candida-
tou a prefeito na última eleição, 
mas não se elegeu. Agora está 
novamente tentando assumir a 
prefeitura, em chapa formada 
com a biomédica Raiane Costa. 
Não possuem coligação. 
Link para acessar o plano de 
governo completo: http://bit.
ly/38ecBdB-LUIZ-TEIXEIRA

MARCOS NEVES – PSDB
Atual prefeito, está buscando a 
reeleição. Chapa formada com 
Gilmara Gonçalves, possui coli-
gação entre os partidos PODE, 
MDB, PATRIOTA, PSC, DEM, RE-
PUBLICANOS, PSDB, e PL.
Link para acessar o plano de 
governo “Carapicuíba no cami-
nho certo” completo: http://bit.
ly/3p59knc-MARCOS-NEVES

NÉIA COSTA – PDT
A ex-vereadora se candidatou a 
deputada federal em 2018, mas 
não se elegeu. Está se candida-
tando a prefeita em chapa for-
mada por ela e pela servidora 
pública municipal Cintia Correia 
(PDT). A coligação entre PDT e 
PP formulou o plano de governo 
“Carapicuíba pode mais”. 
Link para acessar o plano de go-
verno completo: http://bit.ly/
32f7zKk-NEIA-COSTA

PROFESSORA SÔNIA – PSD
Professora do Ensino Médio, co-
meçou a vida política em 2004 
e vem se candidatando a vários 
cargos, mas nunca conseguiu se 
eleger. Está participando des-
sa eleição em chapa com o ve-
reador Joel Madeireira. O plano 
de governo “Carapicuíba mais 
humana” é formado pela coli-
gação entre os partidos REDE, 
PSD, SOLIDARIEDADE e PROS.
Link para acessar o plano de 
governo completo: http://bit.

ly/3n1bwdd-PROF-SONIA

PROFESSOR RICARDO MAR-
CUSSO – PSOL
Professor do Ensino Médio, se 
candidatou pela primeira vez 
para a eleição municipal passa-
da (2016), mas não se elegeu. 
Sendo essa a segunda tentativa, 
o candidato concorre junto com 
Silvio Souza (PSOL). Não pos-
suem coligações.
Link para acessar o plano de 
governo completo: http://bit.
ly/3546Hdj-PROF-RICARDO
-MARCUSSO

SERGIO RIBEIRO – PT
Ex-prefeito, eleito em 2008 e 
reeleito em 2012, se candida-
tou a deputado estadual em 
2018, onde ficou como suplen-
te, e agora disputa a prefeitura 
de Embu das Artes novamen-
te, em chapa com o advogado 
DR. Jecivaldo (PTC). A coligação 
é composta pelos partidos PT, 
PTC e DC.

Link para acessar o plano de 
governo “Novos sonhos, novas 
conquistas” completo: http://
bit.ly/3exoSeA-SERGIO-RIBEI-
RO

VASQUINHO GAMA – PSL
Empresário, está se candidatan-
do pela primeira vez. Sua cha-
pa é formada com o advoga-
do Gustavo Borges (PSL), e não 
possuem coligação.
Link para acessar o plano de go-
verno completo: http://bit.ly/
351BIOU-VASQUINHO-GAMA

WILLIAN TEIXEIRA – PSTU
Vereador suplente em 2012 e 
2016, se candidatou a deputado 
federal em 2018, mas não conse-
guiu se eleger. Disputa a prefei-
tura de Carapicuíba junto com 
o empresário Paulo Christian 
(PSTU). Não possui coligação.
Link para acessar o plano de go-
verno completo: http://bit.ly/
38f28Pa-willian-teixeira

Eleições Municipais 2020: vote consciente
Conheça todas as principais propostas de governo dos candidatos a prefeito de Cotia, Carapicuíba, Embu das Artes e Jandira

Por: Bruna Santos

Daqui a 5 dias, novamente 
os brasileiros vão sair de 
casa para definir o futuro dos 
municípios pelos próximos 
4 anos, por meio dos 
votos para prefeito e para 
vereador. O Granja News 
separou todos os candidatos 
a prefeito das cidades 
de Carapicuíba, Cotia, 
Embu das Artes e Jandira, 
mostrando suas coligações 
e disponibilizando os links 
para as propostas de cada 
chapa.  Nessas eleições, 
vote consciente.

Destaque
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CANDIDATOS À 
PREFEITURA DE COTIA:

DR. SILVIO CABRAL – PSOL
Advogado, começou a concor-
rer para vereador em 2004, mas 
nunca conseguiu se eleger. Em 
2018, ficou como suplente a De-
putado Federal. Participa da 
eleição como candidato a pre-
feito na chapa formada com Ma-
ria Regina. A coligação “Frente 
Ampla” é formada pelos parti-
dos PSOL e PC do B.
Link para acessar o plano de go-
verno completo: http://bit.ly/
2JHcnl9-Silvio-Cabral

MARCEL MUSCAT – PSL
O candidato, também advoga-
do, começou a carreira política 
em 2008, como suplente a vere-
ador. Sua chapa é formada por 
ele e o policial militar Sargento 
Oliveirinha, sem coligação.
Link para o plano de governo 
“Cotia merece mais”: http://bit.
ly/3oVobjX-marcel-muscat

ROGÉRIO FRANCO – PSD
O candidato que já tem carreira 
política na cidade desde 2008, e 
é o atual prefeito está disputan-
do a reeleição na chapa formada 
com Ângela Maluf na cadeira de 
vice. Participa da coligação “Co-
tia no rumo certo”, formada pe-
los partidos PSD, PODE, DEM, 
REPUBLICANOS, PMN, SOLI-
DARIEDADE, MDB, PATRIOTA, 
PV e PL. 
O plano de governo completo 
registrado pode ser acessado 
por meio do link: http://bit.ly/3l-
1surD-rogerio-franco

WELINGTON FORMIGA – PSB
O advogado vem tentando a 
carreira política desde 2004, se 
candidatando mais de uma vez 
para vereador, mas nunca che-
gou a assumir. Ganhou desta-
que nas redes sociais e atual-

mente concorre à prefeitura da 
cidadã na chapa formada com 
Adilson de Lima (PSC). A coli-
gação “Uma nova cidade, um 
grande desafio” é formada pe-
los partidos REDE, PMB, PSC, 
PSB e PROS. 
O plano de governo completo 
da coligação pode ser acessa-
do por meio do link: http://bit.
ly/3p1xPBGwelington-formiga

ZÉ DO BONÉ – PT
O candidato tentou assumir uma 
cadeira na vereança desde 2012, 
porém nunca entrou. Agora con-
corre como prefeito na chapa 
formada com Erica Moraes. O 
plano de governo não possui 
coligação.
Acesse o plano completo pelo 
link: http://bit.ly/3mSVu5l-ze-do
-bone

CANDIDATOS EMBU 
DAS ARTES:

DRA. BETE – PSDB
Vereadora desde 2008, a Dra. 
Bete concorre agora ao cargo 
de prefeita em chapa formada 
com o comerciante Paulo Mar-
tins (para vice). O plano “Um 
novo tempo para Embu das Ar-
tes” é composto pela coligação 
entre os partidos DEM, PSDB e 
SOLIDARIEDADE. 
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: http://bit.
ly/3etjmcA-dra-bete

GERALDO CRUZ – PDT
O candidato já foi duas vezes 
eleito deputado estadual em 
São Paulo e concorreu à pre-
feitura de Embu das Artes, em 
2016, mas não foi eleito, conti-
nua buscando o cargo. Sua cha-
pa é formada com o vereador 
André Maestri. 
Acesse o plano de governo “Va-
mos resgatar Embu das Artes” 
pelo link: http://bit.ly/2TVgRqf-
geraldo-cruz

NEY SANTOS – REPUBLICA-
NOS
Atual prefeito de Embu das Ar-
tes, está buscando a reeleição. 
Sua chapa é formada com o ve-
reador Hugo Prado (MDP). O 
plano “Para fazer muito mais” 
é formulado pela coligação dos 
partidos REPUBLICANOS, PSC, 
PL, AVANTE, PSD, PTB e MDB.
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: https://web.
facebook.com/neysantosoficial/

REY MARTINS – PTC
O cantor e compositor come-
çou a carreira política em 2016, 
como vereador suplente. Esse 
ano está se candidatando a pre-
feito formando chapa com o 
mecânico de manutenção Sergi-
nho (PTC). Não possuem coliga-
ções com outros partidos. 
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: http://bit.
ly/38eTSyE-rey-martins

ROSÂNGELA SANTOS – PT
Vereadora, eleita em 2016. Cha-
pa formada com o diretor de es-
tabelecimento de ensino Pro-
fessor Toninho (PSOL). O plano 
“Coragem para renovar Embu 
das Artes” foi elaborado pela 
coligação entre os partidos PT, 
PSOL, PROS e PC do B.
Acesse o plano de governo 
completo no site da candidata: 
https://rosangelasantos.com/re-
novar/

SARGENTO RUAS O SHERIFF 
– PSL
Policial militar, concorreu como 
vice-prefeito nas eleições de 
2016, porém a chapa não foi 
eleita. Está se candidatando 
agora a prefeito, em chapa for-
mada com a Professora Vânia 
Becker (PRTB). A coligação PSL 
e PRTB formularam o plano de 
governo “Por uma cidade me-
lhor”.

Acesse o plano de governo com-
pleto no Facebook do candidato: 
https://web.facebook.com/pho-
to?fbid=698009891090194&se-
t=ecnf.100026435693768

CANDIDATOS JANDIRA:

ALCIDES SIQUEIRA – PDT
Aposentado, foi vereador su-
plente em 2008 e agora está 
se candidatando a prefeito for-
mando chapa com Tiago Garcia 
(PDT). Não possuem coligação.
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: http://bit.
ly/3l40pQf-alcides-siqueira

DOUTOR SATO – PSDB
Médico, se candidata a cargos 
políticos desde 2004, mas nunca 
conseguiu se eleger. Está con-
correndo a prefeitura de Jandi-
ra em chapa com o professor Piti 
Piteri (DEM). O plano de gover-
no “Avança Jandira” é formula-
do pela coligação entre os par-
tidos CIDADANIA, DC, DEM, 
PROS, PSB, PSDB, PSL, PTC, 
SOLIDARIEDADE E MDB.
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: http://bit.
ly/352lXHn-doutor-sato

MARCELINHO – PSD
Eleito vereador em 2008, 2012 e 
2016, agora se lança como can-
didato a prefeito, em chapa for-
mada com o empresário Jair 
(PSD). Não possuem coligações 
no plano de governo.
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: http://bit.
ly/3k0pH0w-marcelinho

PAULO BARUFI – PTB
Atual prefeito, buscando a ree-
leição. Esse ano, está disputan-
do em chapa com a professora 
Ana Paula Corrêa (PL). O pro-
jeto de governo “Experiência 
para Jandira continuar avançan-
do” foi formulado pela coliga-
ção entre os partidos PMN, PTB, 

PODE, PRTB e PL. 
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: http://bit.
ly/3k30FOn-paulo-barufi

PROFESSORA VERA – PMB
Professora aposentada, se can-
didatou a vereadora em 2004, e 
agora concorre a prefeitura de 
Jandira, formando chapa com a 
comerciante Cleo Vieira (PMB). 
Não possuem coligações.
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: http://bit.
ly/2I9OIsC-prof-vera

SARGENTO MACHADO – 
REDE
Policial militar, foi vereador su-
plente em 2012 e este ano se 
candidatou para assumir a pre-
feitura, formando chapa com a 
professora do ensino médio An-
gela Lopes. Não possuem coli-
gações.
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: http://bit.
ly/3eHwtY5-sargento-machado

ZEZINHO – PT
Entrou para a vida política em 
2004, foi vereador 2 vezes (2008 
e 2012) e deputado federal su-
plente em 2018. Está concorren-
do à prefeitura de Jandira em 
chapa formada com o adminis-
trador Sidney Oliveira (AVANTE). 
O plano de governo “Pra mu-
dar Jandira vamos juntos” é for-
mado pela coligação entre PT, 
AVANTE e PC do B.
Acesse o plano de governo 
completo pelo link: http://bit.ly/
2JAYBAl-zezinho

Os detalhes sobre a situação 
política de todos os candidatos 
podem ser acessados por meio 
do link: https://divulgacandcon-
tas.tse.jus.br/divulga/#/esta-
dos/2020/2030402020/SP/muni-
cipios

Música ao vivo , quinta, sexta, Sábado e Domingo
Horário de funcionamento:
Segunda a quarta-feira, das 11h00 às 15h00
Quinta a sábado, das 11h00 às 22h00
Domingo das 11h00 às 17h00 Endereço: R. José Félix de Oliveira, nº 957 – Granja Viana. Cotia, SPDelivery ou Take away, pelo WhatsApp: (11) 95689-3627
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Destaque

Em conformidade com a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, o Poder Legislativo 
Municipal realiza no dia 17 de novembro, 
terça-feira, Audiência Pública referente 
à Lei Orçamentária para 2021. A reunião 
inicia às 19 horas, na Sala de Sessões Ve-
reador Antônio Mansur. O Orçamento é 
detalhado no Projeto de Lei nº 28/2020.
A Audiência é aberta ao público mas, 

em virtude da pandemia de Covid-19, o 
número de participantes será limitado a 
60% da capacidade do local. Para partici-
par, é necessário realizar inscrição online 
neste link ou pessoalmente na Recepção 
da Câmara Municipal, localizada na Rua 
Batista Cepelos, número 91. A TV Câma-
ra transmitirá a reunião ao vivo pela in-
ternet.

Câmara Municipal 
realiza Audiência 
Pública sobre o 
Orçamento 2021

Rua José Felix de Oliveira, 888 Granja Viana
Tel: (11) 4702-2096 / 93021-5879

Rodízio de Pizza
R$ 29,90 terça, quarta, 
quinta e domingo 
R$ 35,90 sexta e sábado
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Por: Bruna Santos
No final do mês passado, acon-
teceu a inauguração da mega 
store Pense Farma no Centro 
de Cotia, próximo ao Terminal 
Metropolitano. A loja que apre-
senta uma grande estrutura, 
também conta com amplo es-
tacionamento e ainda oferecerá 
o serviço de drive thru 24h – no-
vidade no setor de farmácias da 
cidade. 
A inauguração foi celebrada em 
um pequeno evento com direi-
to a food truck e alguns outros 
atrativos dentro do estaciona-
mento, tomando todos os cui-
dados e respeitando as medidas 
de segurança estabelecidas na 
pandemia. 
A estrutura interna da farmácia 
também chama a atenção, já 
que o espaço é bem ambienta-
do de acordo com cada setor, 
oferecendo grande variedade 
de medicamentos, cosméticos 
e dermocosméticos, se diferen-

ciando e destacando das de-
mais farmácias da região. A sala 
de vacina, por exemplo, possui 
decoração mais voltada para 
o público infantil – pensando 
que crianças não costumam fi-
car confortáveis quando são va-
cinadas. 
“Nosso propósito é nos desta-
car pelo preço, qualidade dos 
produtos e principalmente, pelo 
nosso atendimento. Aqui nos-
sa maior preocupação é acolher 
da melhor forma possível nossos 
clientes, pensamos em cada de-
talhe para fazer isso acontecer”, 
diz Clara Davino, sócia da rede.
Os sócios, Clara e César Davi-
no, começaram sua jornada em 
1987, quando após um conhecer 
o município de Vargem Grande 
Paulista, surgiu a oportunidade 
de comprarem uma farmácia – 
que ainda existe. A partir disso, 
novas oportunidades foram sur-
gindo e o então casal foi com-
prando outros pontos.

“Desde muito novo, quando me 
mudei para São Paulo para es-
tudar, eu trabalho em farmácia. 
Por isso não foi difícil escolher 
esse ramo, eu já era muito fa-
miliarizado com o funcionamen-
to. Quando pude comprar a mi-
nha própria, o negócio fluiu e foi 
crescendo”, conta César.
“Depois de Vargem Grande, 
compramos uma farmácia em 
Jandira; mais tarde em Santo 
Amaro, e fomos assim. Nessa 
época o nome das nossas far-
mácias eram ‘Drogaria Azul’”, 
acrescenta Clara. 
Em 2011, os sócios adquiriram 
uma pequena rede de farmá-
cias, na época com 6 lojas. Foi 
então que nasceu a Pense Far-
ma. A marca foi crescendo e o 
escritório foi transferido de Ita-
pecerica da Serra para Cotia, 4 
anos depois. Hoje a rede já pos-
sui 26 lojas.

Pense Farma inaugura no centro de Cotia

A mega store trará o serviço de 
delivery de farmácia para o município

Visite a nova unidade da Pense Farma
Endereço: R. Khattar Name, nº 176. Vila São Francisco 
de Assis – Cotia, SP.
Acompanhe também pelas redes sociais: 
Facebook: /pensefarma
Instagram: @pensefarma
www.pensefarma.com.br

Foto: Michel Cutaith



12 GRANJA NEWS - NOVEMBRO DE 2020 - EDIÇÃO 132 WWW.GRANJANEWS.COM.BR
A N O S

Offices

Rua dos Manacás, 276, 1º andar - Granja Viana -   jetta.eng.br  Tel.: (11) 4551-8289 -  Email: jetta.eng@uol.com.br

ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

Baby & Kids: volta 
às aulas na Bodytech 
Granja Vianna

Fitness

Retomar a rotina das atividades in-
fantis ajuda a criança a amenizar o 
estresse causado pelo período de 
isolamento social, rever os profes-
sores e amiguinhos de turma é algo 
prazeroso e recompensador 
A pandemia virou a vida de todos de 
cabeça para baixo. Foi necessário ter 
muita paciência e organização para 
conseguir se adaptar à nova rotina 
imposta pelo isolamento social. Esse 
período não foi algo fácil e ainda não 
é para ninguém. É um momento de 
incertezas e requer cuidado e res-
ponsabilidade. 
Para as crianças, a situação é ainda 
mais difícil. Não poder sair de casa, 
passear, ver os parentes mais próxi-
mos, principalmente os avós, não ir 
à escola, ter a rotina de atividades 
na academia interrompida, não es-
tar com os amiguinhos para brincar 
e correr livremente, gera impaciência 
e estresse.

Os meses de quarentena interrom-
peram o desenvolvimento de bebês, 
crianças e adolescentes. O período 
longe da academia inevitavelmente 
diminuiu a prática de atividade físi-
ca.  “A liberação das aulas infantis na 
academia, além de recuperar a rotina 
de socialização e interação com os 
colegas e professores, é válida pela 
importância da ação corporal orien-
tada. A volta à rotina, mesmo que 
gradativamente, trará ainda mais be-
nefícios para todos. E para as crian-
ças, é literalmente um ensaio para a 
volta às aulas na escola. Os peque-
nos já entenderam a importância do 
uso da máscara, de passar álcool em 
gel nas mãos a todo instante e do 
distanciamento com todos a sua vol-
ta”, ressalta Thaynara Almeida, coor-
denadora Kids e Acqua da Bodytech 
Granja Vianna.
A pequena Heloísa, de cinco anos, 
durante o confinamento, sempre 

perguntava para a mãe: “Quando 
acabar a época do coronavírus, vou 
poder nadar sozinha com meus ami-
guinhos?” A atividade física está pre-
sente na vida da pequena atleta des-
de os 10 meses e foi indicada pela 
pediatra. “A natação ajudou a ame-
nizar drasticamente as idas ao pron-
to-socorro. Logo depois, as aulas de 
Ballet entraram na nossa rotina. Os 
resultados são nítidos, a Heloísa se 
sente mais disposta, mais feliz, se-
gura e a coordenação motora me-
lhorou muito. As aulas fizeram muita 
falta no dia a dia. Estar em casa em 
tempo integral a deixava entediada 
com frequência, com momentos de 
irritação, alterando também os horá-
rios de alimentação, e a disposição 
já não era a mesma”, relata Larissa 
Martins Gomes, 33 anos, mãe da He-
loísa Martins Gomes de 5 anos.

Fitness

Alameda Cauaxi, 293 , CJ 701, Alphaville, Barueri/SP
PABX: (11) 4552-8400,  Whatsapp: (11) 99989-7765  

www.ascontabil.com.br

Recuperação Judicial, Assessoramento e 
prestação de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, trabalhista e financeira

Novo 
endereço
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“Continuem como são. É 
isso que nos diferencia”, é a 
mensagem da Granjeira desse 
mês, Gisele Dominguez”

Granjeira do mês Por: Bruna Santos
Fotos: Michel Cutaith 
A granjeira do mês de novembro 
é e proprietária do restaurante 
Emilia Romagna, Gisele Domin-
guez. A empresária contou em en-
trevista ao Granja News porque se 
mudou para a Granja Viana, o que 
mais gosta na região e convidou a 
todos para visitarem seu belíssimo 
restaurante. Confira:
“Me mudei para a Granja Viana no 
começo da década de 2000 por-
que eu e meu marido queríamos 
um lugar mais seguro para os nos-
sos filhos crescerem, onde eles 
pudessem ter mais liberdade e es-
paço para brincar, como nós tive-
mos quando éramos crianças; e a 
Granja representava isso naquela 
época, por isso foi nossa escolha.
A minha vida toda é aqui. Minha 
casa, meu trabalho, meu lazer... 
Gosto da Granja e não tenho von-
tade de sair, mesmo que agora 
meus filhos já estejam grandes e 
cada um tenha tomado seu rumo, 
sinto que esse é meu lugar. Embo-
ra, claro, a segurança já não seja 
mais como antigamente e o trân-
sito da Raposo Tavares seja difícil. 
Com o tempo a região foi crescen-
do, se desenvolvendo e nós tive-
mos que nos adaptar às mudan-
ças. Ficou mais parecido com São 
Paulo. 
Quando vim para a Granja, eu as-
sumi o – na época – único restau-
rante do Kartódromo. Trabalhei ali 
por 19 anos e aprendi muito. Em 
2012, o Emilia Romagna, que já é 

um restaurante antigo aqui iria fe-
char, mas como eu era cliente e 
amava o espaço, decidi assumir. 
Pouco tempo depois eu tive cân-
cer de mama e acabei me afas-
tando tanto do Emilia quanto do 
Kartódromo. Foi um período bem 
difícil, que graças a Deus já foi em-
bora, mas me manteve longe na-
quele momento. Hoje eu não tra-
balho mais no Kart, mas aqui no 
Emilia eu tomo conta de tudo, co-
nheço meus clientes... acho que 
o que eu mais gosto na Granja é 
de estar no Emilia Romagna. Sinto 
prazer de trabalhar aqui, faço tudo 
com amor.
Inclusive, convido todos os gran-
jeiros a virem comer aqui. Somos 
uma cozinha italiana, e nossos 
pratos são característicos da re-
gião de Emilia Romagna, na Itália 
(por isso tem esse nome). Temos 
um menu extenso, uma carta de 
vinhos maravilhosa e funcionários 
muito atenciosos. Além de um es-
paço lindo e aconchegante, vale 
muito à pena vir nos visitar”.
No final da entrevista, Gisele dei-
xa uma mensagem para os gran-
jeiros: “continuem como são. Os 
granjeiros são como uma grande 
família, em que todo mundo ajuda 
o outro, e é esse contato mais hu-
mano que nos diferencia”. 
Visite o Emilia Romagna
R. José Felix de Oliveira, nº 854 
– Vila Santo Antônio, Cotia.
(11) 4702-8974
www.emiliaromagna.com.br
Instagram: _@emiliaromagna

Abertura, Alteração e Regularização de Empresa
Imposto de Rende, Folha de Pagamento e Doméstico

facioli@faciolicontabil.com.br
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Coronavírus

O município de Cotia contabili-
za 24.103 notificações de casos 
suspeitos de infecção pelo novo 
Coronavírus (sendo 4.495 de mo-
radores de outros municípios), 
5.267 casos confirmados, 14.296 
descartados, 45 seguem em in-
vestigação, 4.965 pacientes recu-
perados, 5 pacientes internados 
(suspeitos e confirmados), 443 al-
tas hospitalares (suspeitos e con-
firmados), 3 óbitos suspeitos em 
investigação, 213 óbitos confir-
mados por Covid-19.
Óbitos Confirmados Covid-19: Mulher (46), Mulher 
(62), Homem (40), Mulher (60), Homem (60), Homem 
(50), Homem (65), Homem (46), Homem (43), Mulher 
(75), Homem (65), Homem (76), Homem (46), Mulher 

(84), Homem (47), Mulher (77), Homem (62), Homem 
(88), Homem (82), Homem (54), Mulher (48), Mulher 
(79), Mulher (67), Homem (64), Homem (55), Homem 
(46), Mulher (32), Mulher (67), Mulher (41), Homem 
(41), Homem (67), Homem (88), Mulher (68), Mulher 
(69), Homem (29), Homem (75), Homem (62), Homem 
(62), Homem (72), Homem (60), Homem (54), Mulher 
(54), Homem (61), Homem (94), Mulher (62), Mulher 
(71), Mulher (80), Homem (58), Homem (53), Mulher 
(59), Mulher (58), Homem (91), Mulher (66), Mulher 
(54), Mulher (82), Homem (65), Homem (73), Mulher 
(71), Mulher (92), Mulher (72), Homem (47), Homem 
(73), Homem (68), Homem (59), Mulher (52), Mulher 
(79), Homem (61), Homem (72), Homem (84), Mulher 
(70), Homem (66), Homem (63), Mulher (56), Homem 
(81), Homem (45), Mulher (47), Homem (87), Homem 
(60), Mulher (96), Mulher (50), Homem (65), Homem 
(72), Mulher (73), Mulher (50), Mulher (64), Mulher (69), 
Mulher (45), Homem (89), Mulher (66), Homem (60), 
Mulher (51), Mulher (82), Homem (88), Mulher (79), 
Mulher (89), Homem (83), Mulher (80), Mulher (77), 
Mulher (87), Mulher (55), Homem (72), Mulher (74),Ho-
mem (59), Homem (65), Mulher (84), Mulher (56), Ho-
mem (72), Homem (63), Homem (62), Homem (70), 
Mulher (71), Mulher (66), Mulher (74), Homem (87), 

Homem (71), Homem (62), Homem (71), Homem (47), 
Mulher (61), Mulher (59), Homem (78), Mulher (41), Mu-
lher (84), Mulher (82), Mulher (62), Mulher (75), Homem 
(59), Homem (72), Homem (73), Homem (88), Homem 
(69), Mulher (71), Mulher (36), Homem (48), Mulher (72), 
Homem (65), Homem (69), Homem (75), Homem (89), 
Mulher (93), Mulher (98), Homem (75), Mulher (70), 
Mulher (84), Homem (68), Homem (69), Homem (66), 
Homem (60), Homem (88), Homem (69), Homem (47), 
Homem (76), Homem (74), Mulher (60) Homem (40), 
Homem (58), Mulher (71), Homem (88), Homem (48), 
Mulher (73), Mulher (73), Homem (74), Homem (41), 
Mulher (58), Mulher (85), Mulher (78), Homem (98), 
Homem (54), Homem (77), Homem (53), Homem (77), 
Mulher (82), Homem (95), Homem (55), Homem (68), 
Mulher (52), Mulher (82), Homem (79), Mulher (43), 
Mulher (58), Homem (41), Mulher (92), Homem (81), 
Homem (68), Homem (73), Homem (63), Mulher (75), 
Homem (66), Homem (37), Mulher (72), Mulher (49), 
Homem (52), Mulher (86), Mulher (75), Homem (23), 
Mulher (84), Homem (57), Mulher (79), Homem (59), 
Homem (87), Homem (87), Homem (72), Homem (77), 
Homem (65), Mulher (70), Mulher (83), Mulher (56), 
Mulher (38), Mulher (61), Mulher (68), Mulher (91), Mu-
lher (82).

Cotia/SP / Boletim PMC Nº CCIV | Covid-19 
(Atualização segunda-feira, 09/11)

OficialWelingtonFormiga
@Welington Formiga

100%
FICHA LIMPA
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QUINTA-FEIRA | ÀS 22h50

facebook.com/gruporadarcomunicacao

ANUNCIO GRUPO RADAR - REVISTA DA GRANJA 25 cm X 4 cm.indd   1 08/11/2019   15:45:24

Segurança

Concessionária está promoven-
do no mês de novembro ações 
em conjunto com a Polícia Militar 
Rodoviária no trecho oeste do Ro-
doanel 
Durante o mês de novembro, a 
CCR RodoAnel está realizando 
ações de conscientização buscan-
do alertar os motociclistas sobre 
os cuidados com a segurança no 
trânsito. A iniciativa é organizada 
em parceria com a Polícia Militar 
Rodoviária e acontece nos en-
troncamentos do trecho oeste do 
Rodoanel com as principais rodo-
vias. 
Aos sábados e domingos, as 
abordagens são promovidas nos 
entroncamentos com as rodovias 
Castello Branco e Régis Bitten-
court, com foco na conscientiza-

ção dos motociclistas que con-
duzem veículos de alta cilindrada. 
Também estão programadas 
ações todas quartas-feiras, alter-
nadamente nas praças de pedá-
gio dos entroncamentos com as 
rodovias Raposo Tavares, Ban-
deirantes, Castello Branco, além 
da Avenida Raimundo Pereira de 
Magalhães, no trecho inicial do 
Rodoanel, voltadas às motocicle-
tas de baixa cilindrada. 
“Promovemos abordagens edu-
cativas, sempre com o intuito de 
chamar a atenção dos motociclis-
tas para o respeito às leis de trân-
sito e para os cuidados com a se-
gurança ao pilotar nas rodovias”, 
enfatiza o coordenador de Trá-
fego da CCR RodoAnel, Joelson 
Ferreira. A imprudência e a falta 

de manutenção das motos, se-
gundo ele, estão entre as princi-
pais causas de acidentes graves. 
“Por isso, nossas equipes realizam 
constantemente este trabalho de 
conscientização, reforçando sem-
pre a importância de pilotar de 
forma defensiva e consciente”, 
destaca.
No material impresso distribuído 
pelos profissionais da CCR Rodo-
Anel há orientações sobre os itens 
de segurança pessoal, incluindo a 
obrigatoriedade de uso do capa-
cete e demais equipamentos de 
proteção, como calçados apro-
priados, luvas e aplicação de ma-
terial refletivo no capacete e ja-
queta. O coordenador de Tráfego 
também ressalta a importância 
dos cuidados com a manutenção 

das motocicletas, principalmen-
te sobre as condições dos pneus, 
freios, farol, lanterna e corrente.
“Ao trafegar pelas rodovias, os 
motociclistas devem sempre res-
peitar os limites de velocidade, 
especialmente nos trechos urba-
nos. Também devem pilotar de 
forma adequada nas faixas de ro-
lamento, com distância entre os 
veículos e nunca pelo corredor, 
pois o risco de colisões e tom-
bamento é bastante grande e as 
consequências dos acidentes po-
dem ser muito graves”, alerta Fer-
reira. É importante informar que 
as ações de conscientização res-
peitam todas as recomendações 
e cuidados exigidos pelas auto-
ridades de saúde para evitar a 
transmissão do coronavírus.

CCR RodoAnel alerta 
motociclistas sobre 
cuidados com segurança
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